
 
Proces - Verbal 

încheiat astăzi, 22 august  2011  în şedinŃa extraordinară 
a Consiliului local al municipiului Deva 

 
 
 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă extraordinară cu respectarea prevederilor 
art.39 alin.2 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, precum si a convocarii in sedinta extraordinara a 
Consiliului local al municipiului Deva de catre domnii consilieri Borca Tiberiu, Birau 
Mircea, Mateuca Madalina, Kovacs Francisc, Morar Marcel, Costa Cosmin, Pogocsan 
Ferdinand inregistrata in Primaria municipiului Deva sub nr.27489/2011, 

Înainte de începerea lucrărilor şedinŃei au fost prezenŃi în sală un număr de 19 din 
21 consilieri,  respectiv: 

Mermezan Ana Elena, Birău Mircea, Borbeanu Simion, Costa Cosmin Cristian, 
Cuiava Dorel, David Ioan, Ghergan Florian Sandel, Borca Tiberiu, Kovacs Francisc, 
Lazăr Danil, Mateucă Mădălina, Morar Marcel Nicolae, Oană Nicolae Dorin, Oancea 
Nicolae Florin, Cioroagă Miron, Panduru Carol, Pogocsan Ferdinand, Dobrean Robert, 
łonea Vasile, d-na Bora Carmen – căruia i-au fost delegate atribuŃiile de Secretar al 
municipiului Deva, directori precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului si al serviciilor din subordinea Consiliului local . 

De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei. 
Inainte de deschiderea sedintei d-na Bora Carmen s-a retras din sala de sedinte in 

acelasi timp fiind iesiti din sala si o parte din consilieri. 
 Dl.łonea Vasile 
 Această şedinŃă este abuziv şi ilegal convocată. Noi nu putem participa la 
asemenea mascaradă şi nu putem fi părtaşi la nişte ilegalităŃi care se vor comite în 
continuare prin votul celor care nu mai au nici legitimitate, nici reprezentativitate. În 
aceste condiŃii şi cauzate şi de lipsa secretarului de la şedinŃă şi mai ales faptul că poziŃia 
noastră vis-à-vis de proiectul pus în discuŃie cel privind city managerul este clar, am fost 
de la început împotriva cheltuirii, irosirii de fapt a banului public fără nici un rost pe o 
funcŃie care şi aşa nu are acoperire în atribuŃii, punctul nostru de vedere rămâne acelaşi. 
Propun consilierii USL să părăsim sala şi dumnealor să facă ilegalităŃile care le doresc în 
lipsa noastră. Să convoace să voteze pe oricine de pe stradă dacă asta consideră 
dumnealor că este lege şi reguli în Ńara românească. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnule Oancea, v-aŃi manifestat dorinŃa de a vorbi. 
 Dl.Oancea Nicolae Florin 
 Nu, este suficient ce a spus domnul. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Ne simŃim solidari cu punctul de vedere a colegului nostru şi părăsim sala. 
  

S-au retras din sala de şedinŃă următorii consilieri: Borbeanu Simion, Cuiava 
Dorel, David Ioan, Ghergan Florian, Lazăr Danil, Oană Nicolae Dorin, Oancea Nicolae 
Florin, Panduru Carol, Dobrean Robert, łonea Vasile. 

 



In sala de sedinte au ramas urmatorii: Mermezan Ana Elena,  Birau Mircea, 
Borca Tiberiu, Kovacs Francisc, Costa Cosmin Cristian, Mateucă Mădălina, Morar 
Marcel Nicolae, Cioroagă Miron, Pogocsan Ferdinand. 

 
In sala a revenit d-na Bora Carmen– căruia i-au fost delegate atribuŃiile de 

Secretar al municipiului Deva.  
D-na Bora Carmen 

 Având în vedere că în sală au mai rămas doar 9 consilieri nefiind cvorum, şedinŃa 
nu se poate desfăşura.  
 
 
 
       Presedinte de sedinta,                                                              Secretar, 
               Consilier,                                                                      Augustin Socol 
    Florian Sandel Ghergan  
 
 
 
 
Red. 
Stanici Ramona 
 


